
 

 

Afhandeling toezeggingen beeldvormende raad 15 januari 2020 over armoedebeleid 
 
 
Datum: 10 februari 2020 
Van:  wethouder Huizinga 
Aan:  de gemeenteraad 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
In de beeldvormende raadsbijeenkomst 2020 zijn enkele toezeggingen gedaan inzake het 
armoedebeleid. Hieronder volgt de beantwoording: 
 
1. Gemeenten hanteren steeds vaker andere vormen voor de aanpak van schulden 

waarbij zij sneller overgaan tot schuldsanering. De wethouder houdt de 
ontwikkelingen in de gaten en informeert de raad wanneer er mogelijke opties tussen 
zitten.  

 Behoeft geen verdere toelichting. 
 

2. Er komt een betere verwijzing op de gemeentelijke website naar bijv. de voedselbank, 
platform armoedebestrijding e.d. 

 i.o.m. de afdeling communicatie wordt dit opgepakt. 
 

3. De wethouder geeft inzicht in de (wettelijk en eigen te bepalen) tarieven voor 
beschermingsbewind. 

 Voor de vergoedingen van Bewindvoeringskosten hanteren we de tarieven 
zoals deze door de overheid zijn vastgelegd (regeling beloning, curatoren 
bewindvoerders en mentoren, artikel 3.) 
Wanneer we lagere tarieven hanteren treden we in ongeoorloofde 
concurrentie met commerciële particuliere ondernemingen die ook 
beschermingsbewind aanbieden. Volgens de ACM(Autoriteit Consument en 
Markt) is het aanbieden van beschermingsbewind geen wettelijke taak van de 
gemeente. Op dit moment gaat onze voorkeur uit naar het samenwerken met 
deze ondernemingen (externe bewindvoerderskantoren). 
 

4. De wethouder doet onderzoek of er sprake is van huurverhoging buiten de afspraken 
met Sité om. 

 Sité heeft in 2019 besloten dat de huren met inflatie +1% zouden stijgen. Dit is 
vastgelegd in de prestatieafspraken met de gemeente Doetinchem. De inflatie 
was in 2019 1,6%. De gemiddelde stijging waar Site mee rekende kon dus 2,6% 
zijn (wettelijk mocht in 2019 de variatie in huurverhoging liggen tussen 
minimaal 0% en maximaal 5,1%). Gemiddeld heeft Sité in 2019 een 
huurverhoging van 2,4% gerekend, waarbij er variatie was tussen 0% en 3,9% 
afhankelijk van de huidige huurprijs van de woning. Dit is afgestemd met onze 
huurdersorganisatie Siverder. 
 

5. De speerpunten van het college voor het armoedebeleid komen aan de orde in de 
informatieve raad over het armoedebeleid. 

 Aangezien de informatieve raadsbijeenkomst pas plaatsvindt op 16 april, zullen 
we de raad d.m.v. een raadsmededeling eerder op de hoogte stellen van de 
speerpunten voor 2020.  

 
 


